U'c BAN NHAN DAN
HUYEN CAM LO

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Cam L, ngàyo28 tháng 12 nám 2020

S :c24/QD-UBND

QUYET IMNH
V vic phê duyt quyt toán du' an hoàn thành cong trInh: Sfra chfra
khân cap tuyên kênh Miii Lênh xã Cam Thanh (nay là xã Thanh An)

UY BAN NHAN DAN HUYN
Can c& Lu2t Td chi'c chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015,
Can c& Ludt sfta ddi, bd sung mçät so' diu cia Luat T ch&c ChInh phi và
Lu2t Td chic chInh quyê'n djaphwing ngày 22/11/2019,
Can c& Thông t sd 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cia Bó Tài chInh
v/v hwó'ng dán quylt toán du' an hoàn thành thuóc ngun vn nhà nwác,
Can cii' Quyé't djnh s 539/QD-UBND ngày 31/3/2020 cia UBND huyn
Cam Lç5 ye vic phê duyt báo cáo KT-KT xáy dy'ng cOng trInh. Sira chta khán
cap tuyên kênh My Lênh xâ Cam Thanh (nay là xa Thanh An,);
Xét hO so' quyêt toán dy' an hoàn thành cOng trinh: S&a chffa k/ian cap
tuyên kênh My Lênh xã Cam Thanh (nay là xâ Thanh An); Biên bàn thám tra
quyêt toán dy' an hoàn thành ngày 18/12/2020 cüa To Thdm tra quyêt toán
DAHT;
Theo d nghj cza Trzthng PhOng Tài chInh - Ke' hoçch.
QUYET DJNH:
Diu 1. Phê duyt quyt toán thy an hoàn thành (hng mi1ic):
1. Ten cong trInh: Si:ra chüa khn cp tuyn kênh M Lênh xã Cam Thanh
(nay là xä Thanh An); Ma DA: 1020237;
2. ChU d.0 tu: Ban QLDA Du tu' xây drng & Phát trin qu5 dt;
3. Tng m1rc du tu duçyc duyt: 500.000.000 dng;
4. Dja dim xây dirng: Xa Thanh An, huyn Cam L, tinh Quàng Tn;
5. Thii gian kh&i công, hoàn thành (thcrc tb): Khài cOng ngày 14/4/2020;
Hoàn thành ngày 05/8/2020.
Diu 2. Kêt qua dãu tir
1. Ngun von du tu':
Do'n vj tInh: dng
Ngun v6n

Tng mirc dãu
ttr dir an

Giã trj phê
duyt quyêt
toan

Tng s

500.000.000

500.000.000

Thçrc hin
s vn 1ã
thanh toán
500.000.000

Con thrçc
thanh toán
0

Ngun vn SNKT:
-Ngânsáchhuyn,
nguôn SNKT(KP thiên
tai)

500.000.000

0

500.000.000

500.000.000

2. Chi phi dtu ti!
Dcrn vj tInh. dng
Dir toán phê duyêt cüa
•
cap co tham quyen

Noi dung

.,
Gia tn quyet toan

500.000.000
0
427.314.000
0
12.074.000
55.081.000
5.531.000
0

Tng s
1. Bi thixin. h trci. TDC
2.Xâvdun
3.Thitbj
4. Quãn 1 dir an
5.Tirvn
6.Chiphikhác
7.Drphông

500.000.000
0
427.314.000
0
12.074.000
55.081.000
5.531.000
0

3. Chi phi du tu duçic phép không tInh vào giá trj tài san: Không
4. Giá tn tài san hInh thành sau du tu:
Do'n vj tInh: dng
Thuc chü dan tur quän 1)
Ni dung
Giá tr thirc te
Ting s
1.Tài san dài htn (tài
san c6 djnh)
2. Tài san ngn htn

Giao don vj khác quail 1

Giá trl quy
Giã tn thrc t
diii (nu co)

Giã trj quy di
(nêu co)

500.000.000
500.000.000

5. Vt tu thit bj tn d9ng: Khong
Diu 3. Trách nhim cüa chü dâu tir và các don v lien quan:
1. Trách nhiêm cüa chü du tu:
1.1. Duçc phép tAt toán ngun và chi phi du tu cong trInh là:
Dcrn vi tmnh: ddng
Ngun

A .?

So tien

Ting s

500.000.000

- Ngan sách huyn, ngun SNKT (KP thiên
tai)

5 00.000.000

Ghi chü

1.2. Tng cac khoãn cong nq tInh dn ngày 25/12/2020 là: 0 dng.
+ Tong nq phãi thu: 0 dng.
+ Tng nçi phài trà: 0 dng.
2. Trách nhiêm cüa don vj tip nhn tài san: Duçic phép ghi tang tài san:
Dan vj tInh: dng

Ten don vi tip nhn tãi san
UBND xä Thanh An

Tãi san dài hin/c djnh

Tài san ngn hn

5 00.000.000

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu lrc k tü ngày k.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Trithng các phông: TC-KH; KTHT; Giám dc KBNN huyn; Chü tjch UBND xä Thanh An và Giám dc Ban
QLDA Du tu xay dimg & Phát trin qu5 dt chu trách thim thi hành Quyt
dnh nay./.
Nomnhân:
- NhLr Diêu 4;
- CT;các PCT UBND huyn;
-Li.ru: VT.

TM. U' BAN NHAN DAN
CHU TICH

Ngô Quang Chin

